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Vizita delegației partid și guvernamentale a R. S. Cehoslovace 
în Republica Populară Romînă

Calda primire făcuta de pepuіа(іа din București 
solilor poporului cehoslovac

Miercuri la amiaza a sosit in 
Capitală delegația de partid fi gu
vernamentală a R.S. Cehoslovace 
care face o vizită de prietenie în 
țara noastră la invitația Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Romin, Consiliului de 
Stat și guvernului R.P. Romine.

Delegația este alcătuită din to
varășii .- Antonin Novotny, prim 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslo
vacia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, conducătorul 
delegației; Viliam Siroky, membru 
al Biroului Politic al Comitetului 
■Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Consi
liului de Miniștri al R.S. Ceho
slovace ; Otakar Simunek, mem
bru al Biroului politic al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
ți președintele Comisiei de Stat a 
Planificării; Vladimir Koucky, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslo
vacia ; Vaclav David, membru al

Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, mi
nistrul Afacerilor Externe; Vasil 
Bilak, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, ministru, vicepreșe
dinte al Consiliului Național Slo
vac ; Alois Neuman, președintele 
Partidului Socialist din Cehoslo
vacia și ministrul justiției: Jaro
slav Sykora, ambasadorul Repu
blicii Socialiste Cehoslovace la 
București.

Aeroportul Otopeni, unde a avut 
loc primirea oficială, era pavoazat 
cu drapelele de stat ale R.S. Ceho
slovace și R.P. Romine, cu por
tretele tovarășilor Antonin Novot
ny și Gheorghe GheorghiurDej. 
Pe mari pancarte, in limbile romi- 
nă și cehă, erau scrise urările: 
„Bine ați venit, oaspeți dragi", 
„Trăiască prietenia romino-ceho- 
slovacă", „Trăiască unitatea și co
laborarea frățească a țărilor lagă
rului socialist".

Au venit să salute sosirea în ța
ra noastră a înalților oaspeți; un 
mare număr de reprezentanți ai oa

menilor muncii din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei,

Pe aeroport în întîmpinarea oas
peților, au venit tovarășii: Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Petre Bo
rilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Alexandru Bîrlădeanu, A- 
vram Bunaciu, Corneliu Mănescu, 
ministrul Afacerilor Externe, mem
brii ai C.C. al P.M.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, oameni de 
știință, artă și cultură, generali și 
ofițeri superiori, reprezentanți ai 
presei romîne și străine.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești : ambasadorii R.P.D. Coreene 
■— Kim Ben Dik ; R.P. Polone — 
fanusz Zambrowtcz; R.D. Germa
ne — Wilhelm Bick; R.P, Chine-

(Continuare în pag. 3-a)

începerea convorbirilor între 
delegațiile de partid și guvernamentale 

romînă și cehoslovacă
In după amiaza zilei de 5 aprilie, la Palatul R.P. Romine au 

început convorbirile între delegațiile de partid și guvernamentale 
ale R.P. Romîne și R.S. Cehoslovace.

Din partea romînă, la convorbiri participă tovarășii s Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consi
liului de Stat, Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Miniștri, Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.R., Petre Borilă, 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. Ștefan Voitec, membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Alexandru 
Bîrlădeanu, membru al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Gaston Marin, membru al C.C. al P.M.R., 
președintele Comitetului de Stat al Planificării, Corneliu Mănescu, 
Ministrul Afacerilor Externe, Mihail Hașeganu, ambasadorul R.P. 
Romîne la Praga.

Din partea cehoslovacă, la convorbiri participă tovarășii : Antonin 
Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace, Viliam Siroky, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Consiliului de 
Miniștri, Otakar Simunek, membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și 
președintele Comisiei de Stat a Planificării, Vladimir Koucky, secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Vaclav David, membru al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, ministrul Afacerilor Externe Vasil 
Bilak, membru al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, ministru, vicepre
ședinte al Comitetului Național Slovac, Alios Neuman, președintele 
Partidului Socialist din Cehoslovacia și ministrul Justiției, Jaroslav

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Dragi tovarășe Novotny,
Dragă tovarășe Siroky,
Dragi tovarăși și prieteni,
Permiteți-mi ca în numele Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romin, al Consiliului 
dte Stat și al Guvernului Republicii Populare Ro- 
niîne, în numele întregului nostru popor, să salut pe 
oaspeții noștri dragi, membri ai delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Socialiste Cehoslovace, 
în frunte cu tovarășul Antonin Novotny, prim-se
cretar al Comitetului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, Președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace și să le urez din toată ihima 
bun venit pe pămîntul ospitalier al țării noastre.

Vizita dvs., dragi tovarăși este o nouă manifes
tare a strinsei prietenii dintre cele două popoare ale 
noastre, dintre țările și partidele noastre.

Prietenia romîno-cehoslovacă, care are vechi tra
diții, a căpătat în anii puterii populare o bază nouă, 
trainică. Popoarele romîn și cehoslovac sînt înfră
țite pentru totdeauna prin comunitatea orînduirii 
socialiste, prin idealurile care le unesc, prin alianța 
cu marea Uniune Sovietică și celelalte țări ale la
gărului socialist, prin lupta consecventă pentru a^ 
sigurarea unei păci în lume. Intre Republica Popu
lară Romînă și Republica Socialistă Cehoslovacă 
s-au statornicit lagături multilaterale de colaborare 
rodnică și într-ajutorare tovărășească care cores
pund intereselor popoarelor noastre și ale întregu
lui lagăr socialist.

Oamenii muncii din Romînia urmăresc cu adînc 
interes și simpatie marile realizări pe care le ob
ține poporul cehoslovac sub conducerea încercată a 
partidului marxist-leninîst al clasei muncitoare ce
hoslovace — Partidul Comunist din Cehoslovacia.

Vizitînd Republica Populară Romînă veți avea 
prilejul să cunoașteți nemijlocit realizările popo
rului romîn, sentimentele frățești pe care le nutreș
te față de poporul cehoslovac.

Venirea în țara noastră a delegației de partid și 
de sta* cehoslovace, convorbirile pe care le vom a- 
vea, vor contribui și mai mult la lărgirea șl ййѵоі- 
tarea continuă a relațiilor de prietenie și cfllaliorare 
frățească dintre popoarele și țările noastre, la în

tărirea unității de nezdruncinat a lagărului MdaMst 
și consolidarea păcii în lume.

Sîntem încredințați, dragi oaspeți, el vl fUft 
simți în mijlocul nostru ca între prieteni șl frați.

Să trăiască și să se dezvolte пеіаМН 
dintre poporul romîn și pOporul сгіЬмЙЬѵдІгІ

> Trăiască puternicul lagăr al socialismului I f .
, 1 Trăiască pacea în lume 1

Cuvîntarea tovarășului 
Antonin Novotny

Dragă tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej,
Dnagi tovarăși și prieteni,
Intrînd pe teritoriul Republicii Populare Ro

mîne frățești vă transmit dvs. și întregului po
por romîn salutări călduroase din partea Comite
tului Central al Partidului Comunist din Cehoslova. 
cia, din partea guvernului Frontului Național și 
din partea oamenilor muncii din Republica Socia
listă Cehoslovacă, împreună cu urările de multe și 
noi succese în construirea socialismului, în înflori
rea multilaterală a patriei dvs.

Mulțumim din toată inima Comitetului Central 
■ al1 Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de 
Stat și guvernului Republicii Populare Romîne pen
tru invitația de a vizita țara dvs. invitație pe care 
am primit-o cu bucurie. Mulțumim pentru cuvin
tele calde rostite de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și pentru primirea călduroasă ce ni s-a făcut 
la sosire.

Vizita noastră are loc în timpul cînd oamenii

(Continuare în ppg. 3-a)
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Șykora, ambasadorul R.S. Cehoslovace la București.
Convorbirile s-au desfășurat în spiritul unei depline înțelegeri, 

într-o atmosferă caldă prietenească. (Agerpresfy

Vizita făcută d oaspeții cehoslovaci
C.C. al Consiliului de Stat

și Consiliului de Miniștri
Miercuri la amiază, la Palatul

R. P. Romîne membrii delegației 
de partid și guvernamentale a R.
S. Cehoslovace, tovarășii : Antonin 
Novotny, Viliam Siroky, Otakar 
Simunek, Vladimir Koucky, Vaclav 
David, Vasil Bilak, Alois Neu
man, Jaroslav Sykora au făcut о 
vizită Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn, Consi
liului de Stat și Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne.

Oaspeții au fost primiți de to
varășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș,

Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Alexandru Bîrlădeanu, A- 
vram Bunaciu, Gh. Gaston Marin, 
Corneliu Mănescu, Ghizela Vass, 
Florian Dănălache, Aurel Mălnă- 
șan, Mihail Hasegan, ambasadorul 
R P. Romîne la Praga.

Conducătorii de pertid și de stat 
romîni și cehoslovaci s-au întreți
nut îndelung într-o atmosferă prie
tenească deosebit de cordială.

(Agerpres)

De curînd a avut loc o 
consfătuire a comandanți
lor celor 26 brigăzi ute- 
miste de muncă patriotică 
din Lupeni. în cadrul con
sfătuirii s-a discutat des
pre realizările și în deo
sebi despre sarcinile ce 
stau în fața brigăzilor de 
muncă patriotică. Tema 
discuțiilor a fost bogată. 
Atît realizările cit și sarci
nile sînt mari. Iată întîi 
cîteva realizări.

Brigăzile de muncă pa
triotică de la preparația 
Lupeni și-au propus să co
lecteze în acest an 70.000 
kg. fier vechi. Prin atra
gerea la acțiunile volunta
re a unui însemnat număr 
de tineri neutemiști, an
gajamentul a fost reali
zat. A fost colectată pînă 
în prezent o cantitate de 
peste 150 tone fier vechi. 
Brigăzile U.T.M. de mun
că patriotică de la prepa
rata Lupeni au mai efec
tuat și alte lucrări, reali
zing însemnate economii

Brigăzile de muncă pa
triotică. de ia Filatura Lu-

șî "peaita 
fabricii, au săpat gropi

Ajutînd la înfrumusețarea 
orașului

pentru construirea unui 
gard de beton în vederea 
amenajării unui parc în 
curtea fabricii, au plantat 
arbori ornamentali, au vă
ruit pomii din curtea fa
bricii.

La uzina electrică din 
Lupeni există o singură 
brigadă de muncă pa
triotică dar de numele a- 
cestei brigăzi se leagă im
portante realizări. Tinerii 
din această brigadă au 
contribuit la amenajarea 
drumului ce duce la spita
lul nou pe o porțiune de 
300 m., iar pe o porțiune 
de 500 m. au reparat ins
talația electrică ce asigură 
iluminația străzii. Lucruri 
bune se pot spune și des
pre brigăzile U.T.M. de 
muncă patriotică de pe 
șantierul de construcții de 
la I. L. L., I. C. O.„ 
O.C.M.M. șl altele. Prin
tre tinerii fruntași în mun- 
că se evidenția-
2* ievici Albina,
Sfanciu Coiittantin, Mu- 
reșan. Teodor, Szasz Ati-

la, Demeter Ioan, Mir
za Vasile, Dumitru La- 
zăr, Dobroiu Gheorghe, 
Ileș Anton, Ivașcu Ma
rin, Jula Angela, Ghențu 
Petru, Ghiușan Vasile, 
Spiridon Ioan, Mazăre Va
sile .

Consfătuirea a dezbătut 
totodată sarcinile ce revin 
brigăzilor de muncă pa
triotică, în întîmpinarea 
celei de a 40-a aniversări 
a partidului. Brigăzile de 
muncă patriotică din Lu
peni s-au angajat să con
tribuie efectiv la realiza
rea obiectivelor prevăzute 
în planul de înfrumuseța
re a orașului Lupeni. 
Printre altele, ele s-au ho- 
tărît să participe efectiv 
la amenajarea unui parc 
sportiv și la construirea 
casei sportivilor pe tere
nul viran de lingă spital. 
Acest șantier vă fi declarat 
șantier al tineretului. La 
nivelarea terenului, cons
truirea casei sportivilor, 
amenajarea zonelor verzi 
de pe acest teren vor par

par- 
cen-

vor 
bri-

ticipa peste 400 tineri de 
la preparație, filatură, spi
tal și alte instituții. Prin 
acțiunile lor, tinerii vor 
realiza o economie de 
100.000 lei.

Tinerii de la I.L.L., 
I.C.O. și Școala medie 
mixtă s-au angajat să con
tribuie la amenajarea 
cului „6 August" din 
trul orașului Lupeni.

Alte lucrări ce se 
mai efectua de către
găzile de muncă patrioti
că pentru înfrumusețarea 
orașului sînt : plantarea a 
8000 arbuști ornamentali, 
amenajarea de solare pen
tru copii, reparări de dru
muri și întreținerea parcu
rilor existente.

Totodată colectarea fie
rului vechi va continua să 
rămină o preocupare de 
seamă pentru brigăzile de 
muncă patriotică din Lu
peni. în acest an se vor 
colecta peste 
de fier vechi 
mătate va fi 
rurgiștilor în
versării partidului.

AVRAM MICA

2.000 tone 
din care ju- 
trimis side- 
cinstea ani-

I
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Cadrele didactice din Valea 
ftului au căutat ca în cursul ce
hii de-al doilea trimestru școlar 
«are s-a încheiat să-și îndeplineas
că cu cinste și spirit de răspun
dere nobila lor misiune. In baza 
rezultatelor obținute pe primul tri
mestru, conducerile școlilor, au 
trecut la elaborarea unor planuri 
de muncă cu sarcini in vederea 
ridicării substanțiale a procesului 
de învățămînt.

Munca desfășurată în școli pen
tru înarmarea tineretului cu temei
nice cunoștințe în cursul celui 
de-al doilea trimestru a făcut ca 
bilanțul realizărilor să fie mai rod
nic față de primul trimestru.

Procentul de 84,7 la sută pro
movați în trimestrul II ne îndrep
tățește să considerăm că s-a mun
cit stăruitor .

Mdicarea nivelului 
predării

Multe cadre didactice printre 
care amintim pe tovarășii învă
țători Florea Fibia, de la grafit 
Lupeni, Psrdos Rozalia de la Vul
can, Dijmărescu Dumitru de la 
Dealul Babii, Cornea D-tru de la 
Cîmpu lui Neag, precum și profe
sori ca Antoce Gheorghe de la 
Vulcan, Coraguț Sergiu de la Pa- 
roșeni, Stoican Elena de la Lonea, 
Munteanu Pompiliu de la Petro
șani și alții își pregătesc minuțios 
lecțiile, folosesc cu pricepere ma
terialul didactic, împletesc preda
rea teoretică a cunoștințelor cu 
aplicațiile practice.

S-a îmbunătățit de asemenea 
pregătirea elevilor la o serie de 
discipline cum sînt istoria, geogra
fia, științele naturii, limba și lite
ratura romînă .

In mare măsură rezultatele bune 
se datoresc și faptului că recen
tele instrucțiuni ale M.I.C. cu pri
vire la evitarea supraîncărcării 
elevilor au fost traduse 
de către conducerile de 
organizațiile de tineret și 
cu insistență în același 
către colectivul secției de învăță
mînt.

în viață 
școli și 

urmărite 
timp de

au

Pregătirea metodică 
și pedagogică

Rezultatele obținute de școli în 
munca de instruire a elevilor
fost posibile și datorită intensifi
cării muncii metodice și pedago
gice. în acest sens formele variate 
ale activității' folosite — inter- 
asistențele, comisiile metodice și 
cercurile pedagogice — au prile
juit un larg schimb de experiență 
între cadrele didactice în vederea 
generalizării celor mai bune me
tode ți procedee folosite la lecții. 
Nu putem să nu subliniem îndeo
sebi activitatea fructuoasă desfă
șurată de cadrele didactice în ca
drul cercului pedagogic de mate
matică și fizică unde înafara lec
țiilor practice model care se țin, 
a referatelor metodice și peda
gogice ce sînt susținute se fac de 
fiecare dată și scurte informări 
științifice care contribuie la ridi
carea nivelului profesional al 
cadrelor didactice în specialitatea 
matematică și fizică- Includerea 
acestei noi forme de activitate 
în cadrul cercurilor pedagogice se 
datorește 
ni-1 dă în

și ajutorului pe care 
mod permanent cate-

■s-rW

In mijlocul
seara la Institutul deSîmbătă 

mine din Petroșani a avut loc o 
reuniune tovărășească cu un pro
gram interesant, instructiv și e- 
ducativ. In fata a peste 300 de 
studenti, tovarășul Szuder Wi
liam, director general al C.C.V.J. 
a vorbit despre lupta din ilega
litate a partidului, despre reali
zările obținute în Valea Jiului în 
anii regimului democrat-popular, 
precum și despre sarcinile cure 

dra 8e matematică a Institutului 
de mine din Petroșani-

încadrarea cadrelor didactice In 
formele de învățămînt Ideologic, 
însușirea cunoștințelor politice și 
ideologice de către tovarășii învă
țători și profesori se resfrînge in 
mod pozitiv asupra activității di
dactice și educative.

Majoritatea cadrelor didactice 
manifestă o vie preocupare pentru 
orientarea politico-idelogică a ele
vilor, pentru formarea și dezvolta
rea gjndirii lor logice, pentru în
țelegerea și interpretarea justă a 
fenomenelor sociale, ferind astfel 
elevii de învățarea mecanică și de 
înțelegerea simplistă și unilaterală 
a problemelor predate. Succese 
frumoase s-au înregistrat in această 
privință la școlile de 7 ani nr. 1 
din Lupeni și Petroșani, precum și 
la școala medie din Petroșani, un
de conducerile școlilor manifestă 
preocupare pentru educația comu
nistă a elevilor, folosind forme de 
activitate variate, atractive, adec
vate ia același timp vîrstei ele
vilor.

Munca educativă 
ta rîndul elevilor

Partidul ne-a arătat că tînăra 
generație a patriei noastre care va 
înfăptui desăvîrșirea construcției 
socialiste și va participa la înălța
rea mărețului edificiu al comunis
mului, trebuie să fie nu numai 
purtătoarea unei înalte culturi, 
stăpînă pe cele mai înaintate cu
noștințe științifice și tehnice ci in 
primul rind o generație educată în 
spirit comunist

Cadrele didactice, sub conduce
rea organizațiilor de partid, au

r»Q

CHEMARE CA ÎNTRECERE

procedee 
rezultate 
îmbună- 
calitatea 
însufleți-

Oamenii muncii din Valea Jiu
lui răspund cu înflăcărare la. 
chemarea lansată de partid pen
tru obținerea unei calități supe
rioare a tuturor produselor. In 
toate sectoarele de muncă se în
treprind noi și noi acțiuni ur
mate de roade tot mai bogate.

Oamenii școlii, învățătorii șl 
profesorii, alături de Ceilalți oa
meni ai muncii preocupați de a 
găsi soluții, metode și 
în vederea obținerii de 
dt mai bune pentru a 
tăți mereu mai mult 
muncii lor, organizează 
te acțiuni pentru a întimpina săr
bătorește aniversarea a 40 de ani 
de la înființarea partidului nos
tru.

Colectivul didactic al Școlii de 
7 ani din Lupertî, in dorința de 
a-și intensifica activitatea în sco
pul îmbunătățirii calitativa a con
ținutului muncii instructiv-educa- 
tive, a lansat o chemare către 
toate școlile de 7 ani din orașul 
regional Petroșani.

Obiectivele cuprinse în chema
re oglindesc dorința fierbinte a 
lucrătorilor din învățămînt de a 
întimpina cu noi șl noi succese 
în muncă aniversarea partidului.

Primul obiectiv al întrecerii se 
referă la munca pe care va tre-

studenților
stau în fața viitorilor ingineri. -In 
continuare, un grup de actori de 
la Teatrul de stat, între care 
Dem Cdumbeanu, Gh. Miclea și 
Paula Enăchescu a prezentat un 
program format din monologuri 
și recitări. Pentru toți studenții 
prezenți, reuniunea de sîmbătă 
seara a constituit nu numai un 
moment de recreiere după o săp- 
tămînă die muncă ci $i un prilej 
de însușire a noi cunoștințe. 

obținut succese frumoase în educa
ția comunistă a elevilor. Profeso
rii de științe sociale, istorie, cons
tituție folosesc tot mai mult lec
țiile lor pentru a trezi în sufletul 
etațjlor sentimentul dragostei fa
ță de patrie, de partid, trezind ast
fel dorința lor de a se pregăti 
cit mai temeinic pentru a deveni 
cadre destoinice necesare econo
miei noastre naționale. Tematica 
orelor educative a fost viu dezbă
tută de către diriginți împreună cu 
conducerile școlilor și cu prilejul 
consfătuirii care a avut loc în 
semestrul II cu toți diriginții din 
Valea Jiului.

In orele educative, diriginții dez
bat probleme pline de conținut 
legate de trăsăturile omului de 
tip nou. De asemenea un aport 
deosebit îl aduc organizațiile de 
tineret, inițiind o serie de întilniri 
cu fruntași în producție, concursuri 
pe diferite teme etc.

în această privință merită a fi 
subliniată activitatea educativă du
să de casa pionierilor din Petro
șani, care a inclus în planul gene
ral de muncă, forme concrete și 
atractive pentru a adînci și mai 
mult la elevi trăsăturile conștiin
ței socialiste.

Acum, la începutul trimestrului 
III, conducerile școlilor au datoria 
să ia măsurile necesare pentru ge
neralizarea și folosirea experienței 
pozitive în muncă. Este necesar ca 
și cadrele didactice, alăturindu-se 
efortului colectiv al întregului po
por să lupte pentru o înaltă cali
tate a învățămîntului, pentru în
cheierea cu succes a anului școlar.

GH. PAMF1LIE 
șeful secției de învățămînt 

și cultură

i
!

bul să o depună fiecare cadru 
didactic pentru o înaltă calificare 
a predării lecțiilor. In acest sens 
criteriile întrecerii vor fi docu
mentarea, claritatea, atractivitatea 
fiecărei lecții predate. In privin
ța disciplinei, ca al doilea punct 
al S chemării, se va introduce In 
fiecare școală steagul de clasă 
fruntașă care va fi înminat în mod 
festiv lasfîrșitul fiecărei săptămîni. 
La capitolul educația comunistă 
a elevilor, întrecerea constă în 
nivelul conferințelor, întrunirilor 
și adunărilor tematice cu elevii,' 
și în mod special cele legate de 
aniversarea partidului.

Secția de învățămînt și cultură 
recomandă tuturor conducerilor 
școlilor să studieze cu toată a- 
tenția punctele chemării și pe 
baza unor planuri minuțios în
tocmite să răspundă în cel mal 
scurt timp acestei inițiative luată 

cinstea aniversării partidului.
M. FERENCZI 

inspector metodist

în

Aceasta va fi ultima carte de povești pe сага o vom ottl In va
canță. începe școala...

obiectul matematică, de 
unde elevii aveau rezultate 
s-au organizat ore de me- 
și consultații încă din prî-

! .* 1 -*ț.\i» '

Ne mai despart doar cîtevâ 
luni de examenul de maturitate, 
examen care va constitui un bi
lanț ăl muncii’ depuse de elevi și 
profesori în decursul celor 4 ani 
de școală medie..

Chiar de la începutul acestui 
an îcolar, în calitate M dirigintă 
la clasa а XI-a am' fost preocu
pată de pregătirea clasei în ve
derea examenului de maturitate. 
In primele săptămîni am avut o 
ședință cu profesorii cane predau 
la clasa a XI-а în care am discu
tat sarcinile care stau în fața 
noastră în legătură cu pregăti
rea examenului de maturitate.

La 
pildă, 
slabe, 
ditații 
mul trimestru. Tot din această 
perioadă elevi, fac ore de con
sultație la limba romînă unde re
petă materia din anii trecuți.

In orele de diriginție și în dis
cuțiile avute cu elevii am căutat 
să-i conving că la baza pregă
tirii lor trebuie să stea munca in
dividuală'.

Analizînd periodțc rezultatele la 
învățătură în prezența colectivu
lui de profesori, folosind gazeta 
de peretț și ședințele organizației 
U.T.M. pe clasă și pe școală, s-a 
reușit ca muncă depusă de elevi 
să se îmbunătățească simțitor 
Mai sînt însă în această clasă 

note mediocre, un număr de elevi 
care sînt corijenți la unul sau 
mai multe obiecte ca: Duca Vio
rica, Manofu Cornel, Grînaru 
Gheorghe, Caier Aurora, Dăbu- 
hanu Octavia, Costea Simion și 
alții, care vor trebui ajutați de 
profesori în mod deosebit.

In timpul care mai desparte 
clasa a Xl-a de examenul de ma
turitate. munca mea va fi cana-

PRIETENI DE VACANȚĂ
De o vreme încoace bibliotecara 

clubului minier din Aninoasa nu 
mai prididește cu treburile. Ba 
trebuie să înregistreze noile cărți 
cu care se îmbogățește mereu fon
dul bibliotecii (nu peste multă 
vreme el va număra 20.000 vo
lume), ba are de dat cărți îm
prumut sutelor de mineri și gos
podine care au îndrăgit cititul. 
In ultimele zile, cea mai mare 
bătaie de cap i-au dat-o însă co
piii. Zilnic vin cu zecile să îm
prumute cărți de povești. Deunăzi 
la ghișeul bibliotecii stăteau trei 
băieți și dtouă fete.

— Ce v-ați sculat cu noaptea 
în cap voinicilor — îi întrebă 
bibliotecara.

— Nu-i devreme tovarășă bi
bliotecară — sări cu vorba Țene 
Mișu un „uriaș" de nu i se ve-

lizatâ în vederea unei pregătiri 
maj temeinice la toate materiile â 
viitorilor absolvenți.
ceasta se vor organiza
lalțe obiecte ore de

Pentru a- 
și la cele 
coneultații 
or* se VOT 
ca sa nu

și de meditații. Aceste 
programa în așa fel 
dăuneze încheierii cu succes $ a- 
nului școlar. Orele educative vor 
trata teme prin care elevii vor fi 
îndrumați cum 
singuri ca de 
individuală —
„Planificarea 
pregătirea 
„Cum am să mă pregătesc pen
tru examen". La aceste ore vor 
fi invitați și tovarășii profesori 
care în discuțiile pe care le vor 
purta cu elevii, le vor arăta cum 
trebuie să-și organizeze studiul 
la fiecare obiect.

Se va ține o legătură perms* 
nantă cu familia prin vizite la 
domiciliu, consultații și ședințe 
cu părinții căutînd ca împreună 
cu ei să găsim cele mai eficace 
mijloace în vederea pregătirii vii
torilor absolvenți.

Legat de examenul dte maturi
tate, m-a preocupat și orientarea 
elevilor spre alegerea drumului 
în viață după terminarea școlii. 
Discuțiile avute cu ei pe teme 

' ca „Ce vreau să devin în viață", 
' „De ce îmi aleg această profe

sie ?** și altele au scos'în relief 
‘ că orele educative i-au influențat 
‘ mult în alegerea unei munci pro- 
1 ductive.

In urma eforturilor depuse de 
I elevii clasei și de colectivul di

dactic al școlii medii din Lupeni 
sperăm că succesele pe care o 
să le 
nouă 
tregii

să se pregătească 
exemplu „Munca 
baza studiului", 
timpului pentru

diferitelor obiecte".

obținem ne vor face cinste 
profesorilor, elevilor și în* 
școli. „д
Prof. RUSUz MARIA 

Școala medie Lupani

trecu pe fișa lui 
„Copiilor** de Ma-

primit-o, Mișulică, 
H-a începu s-o răs-

deau decît ochișorii și năsucul 
de după ghișeu.

— Ei spune cum ți-a plăcut 
„Gac-brotac se rătăcește" ?

—- Foarte frumoasă, tovarășă 
bibliotecară. Acum vă rog să-mi 
mai dați ceva frumos pentru 
copii.

Bibliotecara căută într-unul din 
rafturi, apoi 
Mișu cartea 
iakovski".

De cum a 
elev în clasa 
feiască.

— Cine urmează ? — întrebă 
bibliotecara.

La ghișeu se înființa un alt 
cititor ceva mai răsărit: Gheor
ghe Milian din clasa a Ш-a B.

— Am adus pe Ianoș Viteazul. 
Tare a fost frumos tovarășă bi
bliotecară. Și Gheorghiță se ve
dea parcă voinic și curajos ca 
eroul marelui poet maghiar Pe- 
tofi Șandor.

— Ce mai vrei să citești ?
—- Ceva cu pitici — veni răs

punsul.
-- Atunci ЦІ dau „Prichindel 

în Țara albinelor".
Urmează apoi la rînd Panait 

Elisabeta. E din clasa a V-a așa 
că citește cărți mai „grele". Toc
mai adusese cartea „Zoia și Șu
ra" de L. Kosmodemianskaia, 
primind în schimb „O bunicuță 
italiană povestește".

Rînd pe rînd, primesc apoi 
cărți Panait Viorica, sora lui 
Veta și Naidin Florea. Înainte 
de a pleca bibliotecara le spuse.

— Data viitoare cînd veniți, să 
știți că am să vă pun să povestiți 
ce ați citit.

—• Povestim — răspunseră cu 
toții în cor.

D. c.
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Populară Romînă
primire făcută de populația din București 

solHor poporului cehoslovac

Frontalul condus de Huniady Ioan a contribuit în mare măsură 
la obținerea 
de cărbune 
niady loan 
teian loan.

de către sectorul III at minei Vulcan a celor 5088 tone 
peste planul trimestrial. IN CLIȘEU: Brigadierul Hu- 
stînd de vorbă cu unul din ortacii sai, minerul Ma-

------------------ O-------------------

Finisaje de calitate pe șantiere !

„Mărunțișuri" și urmărite lor.
In blocul K, scara 1 de pe șan

tierul Livezeni se află apartamen
tul nr. 5 care spre deosebire de 
întreg blocul K, în care se execută 
încă finisaje interioare, este com
plet gata, parcă ar aștepta numai 
locatarul. Acesta este apartamen
tul etalon. Ca el trebuie făcute 
toate cele 255 apartamente ce se 
Vor preda aici în acest an.

Cum arată acest apartament c- 
talon ? Frumos, într-adevăr fru
mos. Pereții sînt netezi, zugrăviți 
într-o culoare frumoasă, tîmplă- 

cu 
de 
cu
e

au

ria ușilor și ferestrelor vopsită 
grijă, fără „valuri" sau „riduri" 
vopsea. Parchetul este montat 
grijă, incit nu are rosturi și 
curățat cu atenție. Instalatorii 
lucrat cu deosebită atenție la mon
tarea diferitelor obiecte, încît baia 
arată ca o bijuterie. Totul arată 
gtija deosebită ce s-a dat pentru a 
se executa lucru de bună calitate.

Pe șantierul Livezeni sint în 
lucru 255 apartamente, care vor fi 
date în folosință în lunile viitoare. 

’Cum se face finisajul acestora ?
La lucrările de finisaje de pe 

acest șantier sînt multe „mărunți
șuri" neluate în seamă de munci
torii și tehnicienii constructori, 
care însă dăunează serios calității 
finisajelor apartamentelor. Să ve- 
Aem câteva din ele ca și urmările 
lor.

In blocurile К și I se montează 
parchetul în apartamente. Pentru 
a asigura un mai bun montaj, par
chetul se așează pe o dușumea oar
bă. Dar, degeaba este parchetul 
bun, dacă dușumeaua oarbă este 
proastă. în dorința de face „eco
nomii" cu orice preț, conducerea 
șantierului a dat dispoziție ca tîm- 
plarii care fac dușumeaua oarbă 
să pună aici (sub parchet tot nu 
se vede ?!) toate rămășițele de 
seînduri de pe șantier. Ca urmare 
se folosesc seînduri și de 1,5 cm. 
grosime, și de 2 cm., și de 3 cm. 
Oricine își poate închipui cum se 
poate bate un parchet drept, pe o 
dușumea oarbă strîmbă, denivela
tă. Bineînțeles că mai tîrziu, par
chetul se va lăsa după denivelările 
seîndurilor, iar locatarul va merge 
în cameră ca pe... valuri.

Printre instalatori este răspîndit 
un obicei rău : așteaptă pînă ce se 
tencuiesc apartamentele și apoi se 
apucă să spargă pereții ca să mon
teze tuburile Bergman și țevile de 
apă. Ei „uită" că reparațiile după 
ei nu se mai pot face cum trebuie. 
De pildă la blocul H, scara II, a- 
partamentul 8, și altele, cutiile du
zelor de legătură pentru cablurile 
electrice, sînt băgate în tencuială

—=★=—

lit activitate le iwalll
Colectivul minei Petrila se mîn- 

drește pe drept cuvînt cu inova
torii săi, care mereu vin la ca
binetul tehnic cu noi și valoroase 
propuneri de inovații. In cursul 
lunii martie s-a propus la cabi
net o prețioasă inovație (ulte
rior înaintată ca invenție) privind 
declanșarea automată a motoare
lor electrice de la cratere la su
prasarcină, realizată de mecani
cul Acs Ludovic și colaboratorii 
săi. In primul trimestru al anu- 

. lui inovațiile aplicate la mina 
Petrila aduc anual economii în 

.valoare de peste 28Q.OOQ lei

•••
cu 3—5 mm. mai mult decît fața 
tencuielii. Un lucru mărunt, dar 
ce urit arată să vezi zeci de ani 
la tind în peretele apartamentu
lui duze mai adîncite dedt tencuia
la ; să vezi, tot la acest bloc, (a- 
parlamentul 4) cutia de funingine 
pentru curățatul coșului din bu
cătărie, așezată strimb în perete. 
Ce părere va avea gospodina des
pre respectivul constructor ? (Blo
cul a fost tencuit de brigada tov. 
Găvan Petru).

La blocul J, scara II, apartamen
tul 2, la fereastra bucătăriei s-a 
pus un pervaz spart, la apartamen
tul 1, întrerupătorul de lumină 
pentru becul din cămară a fost 
instalat... tot în cămară. Mărunțiș, 
dar incomod pentru gospodine. Nu 
ar fi mai simplu de pus întreru
pătorul pe peretele din afară al 
cămării ?

Și cite asemenea „mărunțișuri**- 
nu sînt : tîmpiăria apartamentelor 
este confecționată din material de 
slabă, calitate (la blocul J, scară 
II, apartamentul 13), tocurile uși
lor dintre camere au diferențe de 
1 cm., la bucătării nu sînt puse 
cîrlige pentru lustre cu glob,. se 
bat incă piroane pentru prinderea 
tocurilor în pereți în loc să se pu
nă holțzșuruburi, cercevelele fe
restrelor se montează încă fără 
armături metalice, numai cu clei, 
ceea ce va duce la strâmbarea ra
melor etc.

„Mărunțișuri" din acestea sînt 
multe pe șantier. Maiștrii Prodan- 
ciuc, Nistor, Nagy se împacă însă 
cu ele, iar diriginții de șantiere 
se fac că nu le văd. Dar oare cui 
folosește o asemenea practică ? 
Toate acestea influențează negativ 
asupra calității finisajelor aparta
mentelor și vor produce nemulțu
miri locatarilor.

Este necesar să se lupte cu ho- 
tărîre împotriva acestor „mărun
țișuri", pentru îmbunătățirea cali
tății finisajelor, sarcină centrală a 
constructorilor.

ȘT. МЖАІ
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Stafii sînt dar autobuzele 
I. C. O. nu le respectă

îmi plac filmele și nu rare 
ori vin de la Petrila la Petro
șani să văd filmele. Așa am fă
cut și în ziua de 20 martie. Cum 
știam că autobuzele LC.O. cir
culă pînă la ora 23,30 m-am dus 
liniștit la film de la orgi 20. 
După terminarea filmului, 
ora 22 eram deja tn stația din 
fața hotelului. La scurtă vreme 
vine un autobuz cu tăblița care 
indica Petroșani—Petrila. De 
venit a venit dar а trectrt fără 
să se oprească. Vine altul și tre
ce de asemenea fără să oprească 
fn stație. Se vede treaba că șo
ferii erau grăbiți să ajungă mai 
repede la... garaj bineînțeles, 
nicidecum la Petrila. Așa că 
vreo 20 de tovarăși ne-am vă
zut în situația să mergem pe 
jos. Eu a-șl cere conducerii 
LC.O. să vadă cum respectă șo
ferii întreprinderii orarul de

-C— 

Ze — Șiu Gien-guo; R.P. Unga
re — Bela Nemety; R.P.F. Iugo
slavia — Ar so MilatOvic; R. P. 
Bulgaria — Ivan Kinov; Greciei 
— Aleksandra Cimon Argyropoulo; 
Uniunii Sovietice — l. K. Jegalm, 
K.P. Albania — Rapt Gjermeni; 
miniștrii: Elveției — Pierre-Fran- 
cois Brugger; Italiei — Alberto 
Paveri Fontana; Austriei — Franz 
Herbatschek; Franței — Pierre 
Paul Bouffanais,- însărcinați cu a- 
afaceri ad-interim ai: R.t>. Viet
nam — Nguyen Minh Chuorig; 
Danemarcei — Karl-Frederik Has
te ; Argentinei — Enrique J. B. 
Cbaillon; Izraelului — Aziriel 
Hael; Indiei — A. R. Deo; In
doneziei — Marzuki;
Arabe unite — Hassan Ahmed El 
Laithy; Marii Britanii — Philip 
Mc-Kearney; Turciei — Zubeyir 
Aker; S.U.A. — George R. Kap
lan.

Erau de asemenea prezenți mem 
brii Ambasadei R.S. Cehoslovace.

La ora 11,30, avionul cu care 
a călătorit delegația aterizează. 
Din el coboară membrii delegației 

Republicii

ОДШагса tovardșiriai Antonin Novntog
(Urmare din pag. l-a)

muncii din ^Republica Populară 
Romînă se pregătesc pentru 
sărbătorirea a 40 de ani- de la 
înființarea Partidului Comunist 
din Romlnia, cînd pe tot întin
sul țării se desfășoară marea miș
care a construcției socialiste, 
cînd țara adoptă însemnate mă
suri politice prin crearea Consi
liului (te Stat — organul suprem 
al puterii de stat.

Marile succese în muncă ob
ținute de popor, avintul măreț 
al întrecerii socialiste, discuta
rea angajamentelor fn cinstea a- 
cestei aniversări mărturisesc ma
rea încredere pe care o au oa
menii muncii din Republica 
Popujară Romînă față de Parti
dul Muncitoresc Romîn. Aceas
ta dovedește în același timp și 
hotărirea poporului romîn de a 
merge consecvent, sub conduce
rea partidului, spre îndeplinirea 
hotăririlor importante adoptate de 
cel de-al IH-lea Congres al Parti
dului spre realizarea planului de 
șase ani al dezvoltării economiei 
naționale spre îndeplinirea progra
mului de perspectivă întocmit de 
partid.

Din inițiativa Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn ați adoptat importante mă- 

—

despre unele probleme gospodărești 
individuale pe blocuri pentru că 
strică estetica. Noi sîntem de 
acord dar cerem ca I.I.L.-ul să 
monteze o antenă colectivă cum 
sînt la toate blocurile din marile 
orașe — și aceasta cu ajutorul 
nostru. Dar se vede treaba că e 
mult mai simplu să fie tăiate 
cele existente $i cu asta basta.

EM .S URMEI 
Paroșeni

circulație și staționările la 
rele mai Înaintate.

GHEORGHE ECOBESCU
Petrila

o-

Să strici e ușor
De cfteva luni blocurile de 

locuințe de la Paroșeni au trecut 
sub administrarea LL-L.-ului 
Vulcan. Prezența noului admi
nistrator s-a și făcut simțită.

Săptămlna trecută, spre exem
plu, locatarii blocului D au a- 
vut o surpriză. Nici uh aparat 
de radio n-a mai funcționat. 

. Mdtlvul ? Toate antenele de pe 
’bloc erau tăiate.

Este foarte adevărat că pe te-, 
ma aceasta au fost duse discu
ții Jprealabile și că cetățenii au 
fost avertizați să-Și cumpere an
tene de cameră. Dar este bine 
știiit că în localitățile înconju
rate de munți, antenele de ca
rnet! sînt nefolositoare. Știm și 
aceea că există o dispoziție să 
nu se mai folosească antenele 

în frunte cu tovarășul Antonin 
Novotny.

Oamenii muncii prezenți pe ae
roport aplaudă îndelung, flutură 
stegulețe și buchete de flori.

Membrii delegației și conducă
torii Partidului Muncitoresc Ro- 
min, Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri al'R.P. Romîne 
se îmbrățișează, își string priete
nește mîinde.

Compania de onoare, alintata 
pe aeroport, prezintă onorul. Fan
fara militară intonează imnurile 
de Stat ale R.S. Cehoslovace și 
R.P. Romîne.

Tovarășul Antonin Novotny, îm
preună cu tovarășul Gheorghe- 
Gheorghiu-Dej, trec în revistă com
pania de onoare.

Membrilor delegației le sînt pre
zentați apoi șefii minunilor diplo
matice acreditați la București, 
membrii guvernului și celelalte per
soane oficiale

Tovarășul Gbeorgbe Gbeorgbiu- 
Dej adresează oaspeților o cuvîn- 
tare de salut. Apoi tovarășul An
tonin Novotny rostește o cuvîntare 
de răspuns.

■ Cttvinlările sînt subliniate de cei 
prezenți pe aeroport prin aplauze

suri prin care se urmărește con
tinua întărire a rolului conducător 
al partidului, perfecționarea acti
vității organelor de stat și adîn>- 
cirea democrației socialiste. Con
stituirea Consiliului de Stat de 
către Marea Adunare Națională a 
Republicii Populare Romîne a fost 
întîmpinată cu mare căldură de 
poporul muncitor din Republica 
Populară Romînă care înțelege solut clar atitudinea ț 
din plin importanța acestei mă- -tre față da actualele 
suri pentru desăvîrșirea cu suc- 

-sce» a construirii socialismului.
Alegerea primului secretar al 

Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în func
ția de președinte al Consiliului 
de Stat constituie o expresie a 
marii încrederi față de Partidul 
Muncitoresc Romîn și față de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
luptător de seamă și cu experien
ță pentru drepturile oamenilor 
muncii.

Ne bucurăm foarte mult că ne
găsim printre dvs. tocmai în a- 
ceastă perioadă de intensă activi
tate politică și de muncă, perioadă 
de inițiativă a poporului romîn. 
Vizita noastră constituie un pri
lej pentru a face cunoștință mai 
îndeaproape cu viața și munca 
poporului Republicii Populare 
Romîne și pentru a schimba red-

J
Nu vrem scuze ci măsuri

Odată cu zilele frumoase se 
intensifică Și acțiunea de cură
țire șl înfrumsețare a localită
ților. Așa au făcut și lonerdi. 
I.C.O. însă nu se prea omoară 
cu transportarea gunoaielor. Se
sizat de acest lucru, șeful secto
rului I.C.O. Lonea se scuză ba 
că nu e șofer, ba că mașinile 
sînt defecte. Noi însă nu vrem 
scuze ci măsuri concrete pentru 
transportarea gunoaielor.

ION CRISTEA
Lonea 

<
5

îndelungi și urale. Se aud chemări 
închinate prieteniei romîno-ceho- 
slovace, unității de monolit a la
gărului socialist, păcii și priete
niei între popoare.

Un grup de pionieri romîni, 
precum și copii ai personalului 
Ambasadei R.S. Cehoslovace la 
București ii înconjoară pe oaspeți, 
îi îmbrățișează, le oferă buchete 
de flori și cravate roșii pionierești.

Pe. șoseaua de la aeroport pînă 
în oraș, zeci de rmi de locuitori 
ai Capitalei au ieșit să întîmpine 
pe înalții oaspeți. Miile de ste- 
gulețe și buchete de flori cu care 
cetățenii Bucureștiului au venit în 
întâmpinare, drapelele R.S. Ceho
slovace și R-P. Romîne, arborate’ 
de-a lungul șoselei, dădeau arterei 
străbătute de coloana de mașini 
un aspect sărbătoresc. Oaspeții și 
conducătorii partidului și statului 
nostru răspund saluturilor oameni
lor muncii bucureșteni.

Calda primire făcută de popu
lația Capitalei solilor poporului ce
hoslovac a 
manifestare 
statornicite 

constituit o puternici 
a prieteniei frățești 

intre, cele două firi. 
(Agerpres')

proc experiența obținută în pro
cesul construirii societății socia
liste în țările noastre.

Vizita delegației noăstre de 
partid și guvernamentale în țara 
dvs. se realizează scurtă vreme 
după importanta consfătuire de 
la Moscova a statelor membre 
ale Tratatului de la Varșovia. La 
această consfătuire s-a expus ab
solut clar atitudinea țărilor noas- 

î probleme 
cheie ale situației internaționale. 
Țările socialiste și-au accentuat 
din nou hotărirea fermă de a 
face totul pentru asigurarea pă
cii în lume, de a merge pe calea 
înțelegerii pașnice între popoare. 
Dar cunoscînd adevărata față a 
imperialismului am accentuat de 
asemenea că luptînd pentru pace 
nu înseamnă că nu vom întări a- 
părarea țărilor noastre.

Sîntem conștienți de puterea 
noastră politică, economică și 
militară, știm că această putere 
este o frînă a poftelor războinice 
ale imperialismului și că pînă 
cînd nu se va realiza dezarmarea 
generală și totală în lume, tehnica 
de apărare ne este necesară pen
tru a nu fi, ca și în trecut, o sim
plă figură pe tabla de șah a im
perialiștilor.

Izvorul puterii noastre ii cons
tituie, bineînțeles, învățătura mar- 
xist-leninistă, temelia unității ță
rilor socialiste bazată pe adinci- 
rea continuă a colaborării și a 
ajutorului reciproc. Pivotul prin
cipal al acestei unități este Uni
unea Sovietică 
este un ajutor 
lea construirii 
țările noastre.

a cărei experiență 
important pe 
socialismului

ca- 
în

în-
TOVARĂȘI ȘI PRIETENI

Poporul țării noastre are 
că vie în memorie vizita priete
nească a delegației de partid și 
guvernamentale romîne în Cehos
lovacia. Astăzi sosim noi lă dvs., 
cu convingerea că asemenea rela- 
ții prietenești reprezintă un mijloc 
eficient pentru cunoașterea reci
procă și pentru continua întărire 
a colaborării frățești între po
poarele noastre.

Să trăiască și să se dezvolte 
prietenia și colaborarea strînsă 
între popoarele Republicii Popula
re Romîne și Republicii Socialiste 
Cehoslovace!

Glorie Partidului Muncitoresc 
Romîn, forța conducătoare a po
porului romîn 1

Să se întărească și pe mai de
parte unitatea de nezdruncinat a 
țărilor lagărului socialist I
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Connnuâ dezbaterile № problema congolezăPoporul angolez a Will să-ii roreroasra 
independenta prin Іій oiKll
— Declarația Iul Vlrato Cruz —

CONAKRY 5 (Agerpres)
Poporul angolez a hotărît să-și 

cucerească independența prin lup
ta armată, a declarat corespon
dentului din Conakry al agenției 
China Nouă, Virato Cruz, secretar 
general al „Mișcării populare pen
tru eliberarea Angolei".

Poporul angolez, a subliniat Vi
rato Cruz, nu are altă alegere : 
colonialiștii portughezi resping o 
rezolvare pașnică a problemei.

Cruz a declarat că în prezent 
poporul angolez luptă pentru in-

-------------------O-------------------

Declarafia guvernului R. D. Vietnam
HANOI 5 (Agerpres)
După cum anunță agenția V.N.A. 

la 4 aprilie guvernul R.D. Viet
nam a făcut o declarație cu privi
re la măsurile ce trebuie luate în 
vederea rezolvării pașnice a pro
blemei laoțiene.

Guvernul R.D. Vietnam — se 
spune în declarație — ca semna
tar al acordurilor de la Geneva și 
ca vecin al Laosului sprijină în 
întregime propunerile făcute de 
Uniunea Sovietică. Guvernul R.D. 
Vietnam dorește fierbinte ca Lao- 
sul să devină o țară pașnică și 
neutră așa cum se prevede iu 
acordurile de la Geneva.

„Guvernul R.D. Vietnam susți
ne că convocarea unei conferințe 
internaționale în problema Laosu
lui este măsura cea mai bună, 
mai rațională și mai practică pen
tru a rezolva această problemă 
și că el propune ca această con
ferință să se țină la începutul lu
nii aprilie la Pnom Penh, capitala 
Cambodgiei".

------O------

Vizita lElegaiiel govEiiaieitale 
a R. 0. Vietnam in Tonis
TUNIS 5 (Agerpres)
Delegația guvernamentală a R. 

D. Vietnam în frunte cu Ung Van 
Khiem, ministrul Afacerilor Exter
ne, care se află la Tunis într-o 
misiune de bunăvoință, a fost pri
mită la 3 aprilie de Habib Burghi- 
ba, președintele Tunisiei. în cursul 
convorbirii, care a avut loc cu 
acest prilej, s-a hotărît stabilirea 
de relații diplomatice între cele 
două țări în anul curent.

Membrii delegației R.D. Viet
nam s-au întîlnit de asemenea cu 
Ferhat Abbas, șeful guvernului 
provizoriu al Republicii Algeria, 
și au avut cu el un schimb de 
păreri în diferite probleme care 
interesează cele două țări.

Macmillan a sosit 
la Washington

WASHINGTON 5 (Agerpres)
La 4 aprilie primul ministru 

britanic Macmillan a sosit la Wa
shington pentru a duce tratative 
cu președintele S.U.A., Kennedy. 
Aceste întrevederi au început mier
curi și vor continua joi și sîm- 
bătă.

------O------

Muncitorii turci cer 
mărirea salariilor

ISTANBUL 5 (Agerpres)
12.000 de muncitori din între

prinderile de stat din Instanbul 
au cerut mărirea salariilor și înce
tarea transferării arbitrare a mun
citorilor de la o fabrică la alta. 
Tratativele în această problemă 
dintre reprezentanții sindicatelor 
și directorii întreprinderilor nu au 
dat nici un rezultat pozitiv. Con
flictul va fi analizat de Tribuna
lul de arbitraj. 

dependența deplină, pentru aboli
rea colonialismului sub toate for
mele și manifestările lui; împotri
va înlocuirii vechii robii coloniale 
prin neocolonialism.

După ce a subliniat că S.U.A. 
sânt principalul cumpărăSor al 
produselor angoleze și jefuiesc îm
preună cu colonialiștii portughezi 
bogatele resurse ale Angolei, Vi
rato Cruz a menționat că poporul 
angolez se pronunță cu hotărîre 
împotriva cercurilor financiare stră
ine care sînt în cîrdășie cu Portu
galia.

în declarație se spune că gu
vernul R.D. Vietnam își reafirmă 
poziția cu privire la recunoaște
rea guvernului Suvanna Fumma ca 
singurul guvern legal al Laosului, 
guvern care promovează o politică 
de pace și neutralitate în confor
mitate cu interesele poporului lao
țian și cu spiritul acordurilor de 
la Geneva. Guvernul R.D. Viet
nam — se arată în încheiere — 
cheamă toate guvernele țărilor iu
bitoare de pace din Asia de sud- 
est și din întreaga lume șă ia mă
suri efective în scopul rezolvării 
pașnice a problemei laoțiene și să 
dea dovadă de cea mai mare vigi
lență față de manevrele menite să 
împiedice rezolvarea pașnică a pro
blemei laoțiene. — —— —

Demonstrații de masă împotriva 
armelor nucleare

IN DANEMARCA
COPENHAGA 5 (Agerpres)
Pe insula Bornholm a avut loc 

o demonstrație de protest împo
triva planurilor de stocare a arme
lor atomice în Danemarca. T. 
Hind, reprezentant al Comitetului 
de lupta împotriva armei nucleare, 
a declarat la mitingul care a avut 
loc că la sesiunea din mai a Con
siliului N.A.T.O. asupra Dane
marcei se vor face noi presiuni ca 
aceasta să accepte stocarea pe teri
toriul ei a armelor atomice.

IN ANGLIA
LONDRA 5 (Agerpres)
La 4 aprilie au fost judecați 39 

de adepți ai dezarmării nucleare 
arestați la 3 aprilie în timpul de
monstrației care a avut loc în fața 
clădirii ambasadei americane din 
Londra.

Se știe că după mitingul care a 
avut loc în Trafalgar Square mii 
de participant la miting au de
monstrat în fața Ambasadei ame
ricane din Londra împotriva ba-

Savantul sovietic A. Blagonravov își exprimă dezacordul 
cu punctul de vedere al unor oameni de știință din occident

MOSGOVA 5 (Agerpres) — 
TASS transmite:

în paginile revistei ;,Tehnika 
Molodioji"; cunoscutul savant so
vietic acad. Anatoli Blagonravov 
își exprimă dezacordul eu punctul 
de vedere al unor oameni de 
știință din Occident care afirmă 
că cuceririle obținute de știință 
în cunoașterea cosmosului n-ar fi 
de mare folos oamenilor; nu ar 
contribui la progresul omenirii, ci 
ar constitui o etapă în cursa înar
mărilor.

Acad. Blagonravov arată că, în 
cazul unor rele intenții; aproape 
orice realizare a tehnicii moder
ne poate fi folosită ід scopuri mi
litare. Se știe, de pHdă; că eaer-

NEW YORK 5 (Agerpres) — 
TASS transmite :

în ședința plenară de marți 
după-amiază a Adunării Generale 
a O.N.U. a continuat discutarea 
situației din Congo. Delegatul Ca
nadei, care a luat primul cuvintul, 
fără să analizeze adevăratele cau
ze ale actualei situații din Congo, 
a chemat pe toți membrii Or
ganizației Națiunilor Unite să par
ticipe la finanțarea operațiunii 
Comandamentului O.N.U. în a- 
ceastă țară.

Delegatul Malayei, Kamil, a 
arătat că în cursul ultimelor nouă 
luni situația din' Congo a con
tinuat să se înrăutățească. El a 
cerut îndeplinirea hotărîrilor Con
siliului de Securitate cu privire la 
retragerea tuturor trupelor bel
giene din Congo. Kamil a de
clarat că delegația sa va sprijini 
propunerile de a se fixa termene 
pentru retragerea acestor trupe. 
Delegatul Malayez a sprijinit de 
asemenea recomandările Comisiei 
de conciliere a O.N.U. din Congo.

Delegatul Australiei care a luat 
apoi cuVîntul a ridicat în slavă 
„realizările" O.N.U. în Congo.

Luînd apoi cuvântul reprezen
tantul Voltei Superioare a condam
nat acțiunile colonialiștilor în 
Congo care aplică vechiul princi
piu „dezbină și stăpînește". El a 
subliniat că Statele Unite conti
nuă să sprijine energic pe belgieni 
în Congo. Africa se Va elibera 
prin propriile sale forțe prin, re
voluție, a declarat el. Revoluția 
nu poate fi oprită ^și acest lucru 
este știut de colonialiști. Chiar da
că vor încerca să ne omoare tînd 
pe rînd, ei nu-și vor atinge scopu
rile. Reprezentantul Voltei Supe
rioare a apărat dreptul țării sale 
de a nu consimți niciodată la am- 

zelor militare americane. După ce 
poliția a reușit să-i împrăștie pe 
demonstranți și să aresteze cîteva 
persoane, sute de demonstranți 
s-au îndreptat spre comisariatul de 
poliție, unde au fost duși cei a- 
restați, pentru a protesta împotri
va represiunilor poliției. în urma 
acestei acțiuni poliția a mai ares
tat câțiva demonstranți.

Tribunalul a condamnat majori
tatea celor arestați la diferite a- 
menzi. Trei dintre aceștia, care au 
refuzat să plătească amenda, au 
fost întemnițați.

IN OLANDA
HAGA 5 (Agerpres)
în Olanda s-au încheiat mar

șurile împotriva înarmării atomice. 
La Utrecht, Amersfoort și Amster
dam au avut loc puternice demons
trații. O puternică demonstrație a 
avut loc în fața bazei militare a- 
mericane de la Susterberg. De
monstranții purtau lozincile : „Răz
boi războiului"; -„Afară cu bom
bele atomice din Olanda „A-
mintiți-vă de Hiroșima

-------- « =

gia termonucleară a cunoscut, în 
primul rînd, aplicații ca mijloc de 
exterminare în masă, dar cu toate 
acestea nimeni nu defăimează rea
lizările pașnice ale științei în acest 
domeniu, scrie autorul articolu
lui.

Făcînd o scurtă trecere în re
vistă a realizărilor în domeniul 
cuceririi Cosmosului, acad. .Bla
gonravov amintește că, la trei ani 
după primul satelit artificial Uniu
nea Sovietică a lansat un satelit 
gigantic a cărui greutate întrece 
de aproape 80 de ori cea a pri
mului explorator al Cosmosului.

Savantul sovietic a apreciat ca 
un ;,salt pașnic*- asaltul fenome 
nai ai sistemului solar, inițiat prin 

plasarea de baze străine pe teri
toriul Voltei Superioare.

El a arătat de asemenea că ță
rile africane trebuie să stăruie a- 
supra revizuirii Cartei O.N.U. 
pentru ca în această Cartă să se 
țină seama de situația reală din 
lumea contemporană. în încheiere

Cuvîntarea delegatului R. P. Romîne 
în Comitetul Politic Special

NEW YORK 5 Trimisul spe
cial Agerpres transmite:

Un număr de 33 de delegați au 
luat de acum parte la dezbate
rile din Comitetul Politic Spe
cial în problema conflictului ra
sial în Uniunea Sud-Africană, 
care decurge din politica de a- 
partheid a guvernului sud-afri- 
can. 20 de delegații mai urmează 
să-și spună punctul lor de ve
dere.

După cum s-a anunțat, 25 de 
țări africane au remis Comitetu
lui Politic Special un proiect 
rezoluție care condamnă politica 
de apartheid și recomandă tutu
ror statelor ruperea relațiilor di
plomatice cu Uniunea Sud-Afri
cană, boicotarea mărfurilor și 
comerțului cu această țară, pre
cum și întreruperea legăturilor 
navale și aeriene. Proiectul de 
rezoluție cere Consiliului de Secu
ritate să aibă în vedere aceste 
recomandări. Comitetul a fost 
sesizat și de un alt proiect de 
rezoluție al Ceylonului, Malayei, 
Indiei și R.A.U. care, în termeni 
generali, recomandă statelor 
membre să întreprindă indivi
dual sau colectiv măsuri care le- 
ar considera necesare pentru a 
determina Uniunea Sud-Africană 
să abandanoneze discriminarea 
rasială.

In ședința din dimineața de 4 
aprilie a Comitetului Politic Spe
cial din partea dtelegației R.P. 
Romîne a luat cuvîntul Cornel 
Bogdan.

In cuvîntarea sai, reprezentan
tul R.P. Romîne a declarat: Gu
vernul Uniunii Sud-Africane nu

„Operațiunea 0. N. II.” adîncește 
tot mai malt criza congoleză

ELISABETHVILLE 5 (Ager
pres).

După cum reiese din informațiile 
transmise de agențiile de presă, 
așa-numita „operațiune O.N.U. în 
Congo" întreprinsă sub conducerea 
lui Hammarskjoeld, nu numai că 
nu contribuie la rezolvarea crizei 
congoleze, ci dimpotrivă, o adîn- 
cqște.

Corespondentul din Elisabeth
ville al agenției Associated Press, 
relatează că după ce Chombe a 
ordonat ca trupele O.N.U. să eva
cueze în decurs de două ore aero
portul din Elisabethville, un deta
șament de jandarmi katanghezi 
înarmați, comandat de belgieni, a 
pătruns pe aerodromul din Elisa
bethville, controlat de trupele sue
deze ale O.N.U.

Soldații suedezi au dezarmat pe 
jandarmi, dar la scurtă vreme du- 

lansarea unei rachete sovietice 
spre Venus.

De pe acum, în urma primilor 
pași în cucerirea Cosmosului, as
tronomii au obținut mijloace efi
ciente pentru o studiere mai sigu
ră a Universului : rachetele geo
fizice permit să se cerceteze pro
cesele care intervin în straturile 
superioare ale atmosferei terestre, 
ceea ce va permite ulterior să se 
pună problema transformării cli
mei pe planeta noastră ; pătrunde
rea dincolo de limitele atmosferei 
va permite, fără îndoială, cu tim
pul, o valorificare mai deplină a 
energiei solare, care astăzi se pier
de în mare parte.

delegatul Voltei Superioare a ce
rut ca hotărîrile Consiliului de Se
curitate cu privire la alungarea 
colonialiștilor belgieni din Congo 
să fie îndeplinite în mod catego
ric.

Cu aceasta ședința Adunării 
Generale a luat sfîrșit.

se mulțumește numai cu înfiin
țarea unui sistem colonia! în ca
drul granițelor sale. El încearcă 
să prezinte politica sa rasistă ca 
un model pentru alte noi state a- 
fricane, pledînd deschis pentru 
necesitatea unei politici de su
premație a albilor în Kenya, Fe
derația Rhodesiei și Nyassalandu- 
lui și în toate părțile Africii. Co
lonialiștii din toate regiunile A- 
fricii se bizuie pe sprijinul Uniu
nii Sud-Africane. Cornel Bogdan 
a citat date care arată că colonia
liștii portughezi din Angola se 
gîndesc ca împreună cu Uniunea 
Sud-Africană și Rhodesia de 
sud să formeze un bloc din cor»-> 
ducerea căruia să fie excluși ne
grii. In același timp legiunea 
străină a lui Chombe este com
pusă în cea mai mare parte din 
mercenari pioveniți din Uniunea 
Sud-Africaniă. Delegatul romîn a 
arătat că guvernul sud-african se 
simte încurajat de sprijinul po
litic și economic primit din par
tea cercurilor monopoliste occi
dentale. Patruzeci la sută din ca
pitalul american investit în Afri
ca a fost plasat în Uniunea Sud- 
Africană.

Vorbitorul a subliniat că Re
publica Populară Română spri
jină poziția țărilor care au cerut 
măsuri energice împotriva politi
cii rasiste a guvernului Uniunii 
Sud-Africane.

Delegația R.P. Romîne consideră 
că cu cit Organizația Națiunilor 
Unite va acționa mai repede și 
mai hotărît în această problemă, 
cu atît acțiunea ei va fi mai efi
cace.

pă aceea, dio ordinul Comanda
mentului O.N.U., jandarmii au 
fost puși în libertate.

îngăduința comandamentului 
O.N.U. dă curaj Iui Chombe. Du
pă cum transmite corespondentul 
agenției France Presse, Chombe a 
dat ordinul să se pună în stare 
de alarmă toate garnizoanele mi
litare din Katanga și să se mobi
lizeze poliția. El a declarat într-un 
discurs radiodifuzat că dezarma
rea jandarmilor săi de către tru
pele suedeze „este un motiv de 
război". Orice legături ale cartie
rului general al O.N.U. cu lumea 
exterioară au fost întrerupte; a 
încetat pînă și alimentarea cu apă 
și eu energie electrică. Reședința 
lui Georges Dumontet, reprezen
tantul principal al O.N.U, în Ka
tanga, este blocată. în jurul reșe
dinței lui Chombe s-au instalat 
mitraliere.

Orașul a luat aspectul unei ta
bere militare. Activitatea întreprin
derilor industriale și comerciale 
a fost întreruptă. Locuitorilor li 
s-a interzis să iasă din case. Pe 
străzile din Elisabethville mișună 
mercenarii europeni ai lui Chom
be. La intersecții sînt instalate mi
traliere.

în loc de a curma în mod ho
tărît provocările marionetei bel
gienilor, Comandamentul O.N.U. 
a inițiat tratative cu Chombe.

După cum anunță coresponden
tul agenției Associated Press, Geor
ges Dumontet, reprezentantul prin
cipal al O.N.U. la Elisabethville, 
s-a întîlnit cu Chombe. în cadrul 
acestor tratative a reieșit din nou 
îngăduința Comandamentului Or
ganizației Națiunilor Unite față de 
Chombe, ajungîndu-se la un acord 
prin care aeroportul va fi contro
lat „în mod egal" de trupele 
O.N.U. și de bandele lui Chombe.
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